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La modernitat de Fita
Daniel Giralt-Miracle. Barcelona. / 20.10.2014

Domènec Fita és una figura rellevant de l’art català del segle XX, no solament per la seva extensa

trajectòria i la pluralitat de treballs que ha fet, sinó també per la qualitat de la seva obra, per la

innovació que ha aportat als llenguatges artístics i per la influència que ha exercit com a pedagog i

promotor de l’art. Un camí llarg que ha propiciat que existeixi una àmplia bibliografia dedicada al

seu quefer: llibres, catàlegs, estudis, articles de crítica d’art, entrevistes… signats per escriptors,

crítics, historiadors, arquitectes, acadèmics… una nòmina impressionant d’especialistes reconeguts,

que trobarem relacionada en la pàgina web de la seva fundació, perquè són molts els que s’han

volgut apropar a Fita i opinar sobre la seva obra.

Hi faltava, però, un vessant, l’estrictament biogràfic, allò que l’actual crítica d’art denomina

“narratives biogràfiques en la història de l’art”. I cobrir-lo és el propòsit que va assumir amb

entusiasme Joan Domènech Moner, amb un resultat interessant perquè d’una banda recull

exhaustivament l’experiència vital de Fita i de l’altra ens fa veure com aquest artista ha ajudat a

molta gent a comprendre els grans canvis que l’art ha viscut al llarg del segle XX, les ruptures

conceptuals i materials derivades de les avantguardes històriques. I efectivament, potser aquest és el

tret característic de Fita, que sempre ha manifestat una voluntat d’experimentació i una forma

d’entendre l’art que va més enllà dels límits temàtics, materials i acadèmics per obrir camins

renovadors i explorar amb llibertat tot allò que sigui susceptible de ser transformat en art.

Què ha fet, doncs, Domènech Moner amb Fita? Allò que Giorgio Vasari (1511-1574) va fer amb la

famosa sèrie d’escrits titulada Le Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori, que recollia la

seva visió dels artistes històrics però també dels que li eren contemporanis, dels que explicava els

mètodes de treball, anècdotes de la seva vida, llegendes que enriquien la apreciació que es tenia de

cada artista i contribuïen a interpretar millor la seva personalitat. De fet, la de Vasari va ser la

primera enciclopèdia de biografies artístiques que resulta d’una extraordinària importància per al

coneixement i l’estudi de l’art dels segles XIII als XVI, especialment del Renaixement. No oblidem

que molt del que coneixem de Miquel Àngel procedeix de la ploma de Vasari, que sentia una gran

admiració per aquest artista.

Igual que l’escriptor italià, Domènech Moner ha documentat com ningú altre havia fet abans detalls

essencials de la vida de Fita, directament vinculats amb el seu pensament, amb la seva filosofia

creativa i amb la seva evolució humana i artística. De manera que sembla que no queda res per dir

sobre els seus orígens gironins, la infantesa, l’adolescència, el dramàtic accident del 1953, els seus

estudis a Olot i a Barcelona, l’aparició del grup Flama, clau en la renovació de les arts a Catalunya;

la seva dedicació a l’art religiós i la seva vinculació amb Montserrat, la creació de l’Estudi d’Art, el

paper jugat per Àngela, la seva muller; l’aportació de la galeria Expoart, la tasca de foment artístic

de la fundació que porta el seu nom i l’obra feta en la maduresa, molt lliure i que mostra la plenitud

creativa i estètica d’un octogenari que segueix al peu del canó i que té una trajectòria artística per a

mi de gran interès, pels canvis i desenvolupament que ha experimentat, a conseqüència de la seva

incessant recerca d’una autenticitat expressiva. És un recorregut que comença a les escoles

Montessori de la Generalitat, que segueix a les escoles de belles arts (on va rebre una rigorosa

formació acadèmica) i que, malgrat el percaç de l’església de Betlem, passa per l’art religiós,

evoluciona fins a fer seus els llenguatges abstractes, l’informalisme matèric i els emmotllats de

poliuretà i renova també els treballs ceràmics, els vitralls, els relleus amb ciment i l’escultura. Tot i
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Deixa un comentari

que, estic convençut que on Fita es manifesta d’una forma més autèntica és en els treballs que s’han

recollit des del 2007 en els quaderns de la Fundació Fita. Em refereixo als titulats “El traç del dit”,

que recull els dibuixos fets amb el dit realitzats durant una estada hospitalària; “Adorn”,

perllongament gràfic i plàstic d”El traç del dit”; “Gofrat i tòrcul”, on va emprar la pasta de paper

com a suport de nous experiments gràfics; “Xeringa”, que aplega pintures realitzades amb aquest

instrument a més de pinzell, esponja i esprai; “Aixafats”, obres fetes sobre paper aprofitant les seves

arrugues i rebrecs per crear camps de color i relleus; o “Successions”, que reuneix vuit sèries de

pintures de títols ben suggerents i descriptius (Bollat, Flocs, Antull, Negre-blanc, Gotes, Ruixim,

Xopat i Sécs),  que trenquen amb tota convenció,  que són resultat del que ell denomina “noves

aventures plàstiques” i que expliquen molt bé els temes que desarrolla i el seu modus operandi.

Però més enllà d’aquests aspectes eminentment artístics, la biografia que ha escrit Domènech

Moner també ens parla de la petjada de Fita en la societat, en el procés modernitzador de les arts i

especialment en el camp de la pedagogia de l’art, tant proclamant la integració de les arts en els

estudis superiors, en particular en l’arquitectura i l’espai urbà, com en el camp de l’ensenyament

mitjà.  I és que al llarg dels anys Fita ha formulat un pensament artístic, un mètode de treball i

reflexió. Podríem fins i tot establir un paral·lelisme entre Fita i el Paul Klee de la Bauhaus, aquell

artista suís que durant 10 anys es dedicà a l’ensenyament investigant a fons la naturalesa de l’art,

bàsicament les configuracions plàstiques, el ritme i el color i definint un codi que resumeix la seva

concepció de l’art. I és que els quaderns de la Fundació Fita que abans he esmentat són, per a mi,

l’equivalent als “Pädagogisches Skizzenbuch” (esbossos pedagògics) de Klee, publicats el 1925, que

no pretenen crear un mètode sinó explicar la mateixa essència de l’art.

En fi, la dimensió humana de Fita, el Fita polifacètic i recercador, el Fita figuratiu i el Fita abstracte,

el Fita que medita sobre l’immanent i el transcendent, el Fita privat i el Fita públic, el Fita

compromès amb la seva ciutat i el seu país, el  Fita capaç de superar les contingències més dures de

la vida són explicats globalment per Joan Domènech Moner en aquest llibre, que era imprescindible

per copsar aquest artista en tota la seva vastitud.

Pròleg del llibre “Domènec Fita: l’home de l’art integrat” editat per la Diputació de

Girona. 
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10 DIVENDRES, 24 D’OCTUBRE DEL 2014 ara comarques gironines  

Domènec Fita: llibre 
biogràfic i ‘mapping’ a 
la façana de la catedral

l’Escola Superior de Música de Ca-
talunya (Esmuc). En la biografia pu-
blicada fa poc, Fita apareix com un 
catalanista que ja a principis dels 
anys 70 escrivia en els seus dietaris 
que calia defensar la llengua i la cul-
tura catalanes, i que, segons el seu 
biògraf, creia “amb bonhomia i sen-
se extremismes” que “la riquesa 
d’Espanya és en la varietat dins la 
unitat, no en una uniformitat de ti-
pus militar”.  

Vida, pensament i filosofia 
Daniel Giralt-Miracle assegura al 
pròleg de la biografia de l’artista gi-
roní que Domènech i Moner “ha do-
cumentat com ningú altre havia fet 
abans detalls essencials de la vida de 
Fita, directament vinculats amb el 
seu pensament, amb la seva filoso-
fia creativa i amb la seva evolució 
humana i artística”. 

Que la biografia de Fita té uns 
punts àlgids que han marcat la se-
va vida i el seu temperament es fa 
palès des del primer capítol, en què 
es relata el “segon naixement” de 
l’artista. Mentre treballava en una 
pintura mural al sostre del baptis-
teri de l’església de Betlem de Bar-
celona, el 13 de desembre de 1953, 
va caure de la bastida i va quedar 
inconscient. No el van trobar fins 

l’endemà, estès a terra. S’havia 
fracturat la columna vertebral. Cap 
diari de l’època no va parlar 
d’aquest accident. Quan Fita va re-
cuperar la consciència, passat Na-
dal, “es va trobar amb el pit i l’es-
quena enguixats i pesos i cordills 
penjant-li de les cames”. “La seva 
primera deducció va ser que havia 
tingut un accident de cotxe”, expli-
ca Domènech i Moner. Llavors, va 
lluitar per tornar-se a sentir perso-
na. “D’ençà de la meva caiguda tinc 
consciència que visc de regal i m’he 
agafat les coses en un sentit de do-
nar els meus talents, frenant la 
competència tan desenfrenada a 
què ens condueix la vida”.  

El llibre de Domènech i Moner 
no oblida el vessant pedagògic de Fi-

Domènec Fita manté el seu esperit creatiu als 87 anys. Encara treballa al seu estudi  
de Montjuïc i té energia per dirigir el mapping que es projectarà durant les Fires. ACN

ta, que va tenir un gran nombre 
d’alumnes que acabarien sent artis-
tes. Repassa els seus estudis de be-
lles arts a Barcelona, el seu pas pel 
Grup Flamma, l’etapa a l’Opus Dei, 
l’aproximació a Montserrat, la Ga-
leria Expoart i la creació de la seva 
fundació.  

A la Sagrada Família 
Domènec Fita ha participat també 
en l’obra escultòrica de la Sagrada 
Família de Barcelona. És autor, en-
tre d’altres, dels símbols dels quatre 
evangelistes als vitralls que trobem 
a les columnes que hi ha a prop de 
l’altar central. La seva àmplia trajec-
tòria abasta la pintura, l’escultura, la 
ceràmica, els vitralls i les arts plàs-
tiques en general.e

L’artista gironí dirigirà una creació de 
videoart que es projectarà durant les Fires

FIRES DE SANT NARCÍS

Domènec Fita (Girona, 1927) és un 
dels grans protagonistes artístics de 
les Fires de Sant Narcís, amb el per-
mís de l’incombustible i nonagena-
ri Paco Torres Monsó, que acaba 
d’estrenar nova exposició. A més del 
documentat llibre biogràfic que ha 
publicat Joan Domènech i Moner, 
Domènec Fita, l’home de l’art inte-
gral (Diputació de Girona), Fita es-
tà realitzant, amb el suport tècnic 
de l’equip de Bloom, el centre de 
creació avantguardista multimèdia 
del Parc Científic i Tecnològic de 
Girona, un mapping que el dia 31 
d’octubre a partir de les vuit del ves-
pre es projectarà a la façana de la ca-
tedral de Girona. La ciutat, que fa 
poc ha celebrat un festival interna-
cional d’aquesta disciplina, busca 
consolidar-se com un referent en 
aquest àmbit. 

El Tricentenari 
El mapping de Domènec Fita porta 
per títol 300 anys - ESTEL-CAT, i se 
centrarà en el Tricentenari del 1714. 
La projecció comptarà amb una 
banda sonora creada per Quim Ra-
baseda, compositor i professor de 

GIRONA
GERARD BAGUÉ

Els trets de les Fires 
cotxes que xoquen i, encara, en una 
altra que es perd enmig de les bran-
ques dels arbres. Vols i dols perquè 
és impossible abastar-ho tot. Els pa-
res t’acompanyen; intenten gover-
nar la teva energia desbocada. El ca-
lendari està acotat i, malaurada-
ment, no triga a caducar. De petit les 
barraques componen una ciutat no-
va. Allà on no hi havia res hi sorgeix 
un carrer major flanquejat de para-
des, restaurants i xiringuitos. L’olor 
dels frankfurts es barreja amb la 
dels xurros i els pinchos morunos. 
Els peus remouen la grava i el fang. 
I et fas gran tornant-hi cada any. En 
l’adolescència fas bajanades amb la 
colla. Retrobes les escopetes de to-
ta la vida, les que de petit amb prou 
feines podies subjectar –t’aguanta-
ven a tu–. Els escuradents eren 
l’enemic a batre. Quan de jove hi 
passejaves, espiaves. Mentre juga-
ves i t’enduies premis de poca vola-
da –alcohols destil·lats a l’infra-
món–, esperaves veure l’amor. In-
tuïes que l’amor vindria en un dia de 
festa. Entre la pols recordaves quan 
de petit hi pescaves tortugues peti-
tes –vives–. Llavors a la fira hi de-
ambulava el submón dels friquis. 

Una de les clàssiques casetes de tir de les Fires  
de Girona. CLAUDI VALENTÍ

L’home amb el cap tallat o el nan 
malabarista. Sempre hi ha novetats 
impressionants –vertiginoses–. És 
un territori  inhabitual perquè la 
mainada se sent valenta i els adoles-
cents hi troben espais de llibertat. 
La fira porta i treu il·lusions. Porta 
atraccions d’última generació –es-
tratosfèriques–. Porta una de les po-
ques coses interessants que queden 
als pobles: la divertida bestiesa de 
gaudir socialment d’un no-res cons-
truït pel gust de divertir-se. Un goig 
de gran calibre. Hi passa de tot i, al-
hora, tot el que hi passa és fungible. 
Ràpid i efímer. És quan és fosc que 
la vida és tutti colori, les botzines, la 
música i l’atracció sorollosa de les 
tómboles fan avinent l’esplendor de 
la nova ciutat. I les escopetes? I els 
trets que mai no encerten diana? És 
ple d’armes: escopetes, metrallado-
res, fletxes, anelles, boles, dards i ei-
nes que remeten a la vida analògica, 
pedestre. Entranyable antigor. Dis-
parar en una parada de fira és una de 
les millors coses que es poden fer: 
satisfà, creure’s que es té punteria. 
La fira conté algunes de les llesques 
determinants de la vida: la infante-
sa, l’adolescència i la solitud.e

Veure com s’acosten les Fires és 
emocionant. Descobrir de sobte i 
de dia que es munten artefactes i 
casetes implica desfermar la imagi-
nació. Mentre s’hi va, mudat i a punt 
d’embrutir-se, l’horitzó de llums 
s’estira i s’alça amunt, arran del cel. 
L’estona més excitant és quan es 
guanya el camí que queda abans 
d’arribar a l’entrada. Tothom ho fa 
a partir de la memòria. La memòria 
acostuma a servar plaques que re-
meten a les festes majors. És plena 
d’entrebancs i brutícia, de joia i ale-
gria. De petit vols viure-ho tot im-
mediatament. La paciència és un fre 
absolut –anguniós–. La paciència 
s’aprèn d’adolescent. De petit vols 
entrar de seguida a l’embocadura de 
les fires, territori fora mida ple de 
llums, música i soroll, per confon-
dre’t amb el garbuix. Gent i més gent 
i tu enmig d’una multitud de cares 
esverades, lluminoses. Aleshores, 
tot s’ha de negociar. Vols fer coses 
que no fas altres dies, vols pujar en 
una màquina que volta i saltar als 

GIRONA
JORDI ARBONÈS, ‘NIF’

Accident  
La caiguda 
d’una bastida 
ha marcat la 
seva vida i 
també el seu 
temperament

comunicacio2
Rectángulo



comunicacio2
Rectángulo



comunicacio2
Rectángulo


	xhLW1vZGVybml0YXQtZGUtZml0YS8A: 
	form1: 
	s: 
	author: 

	mc-embedded-subscribe-form: 
	subscribe: 
	EMAIL: 


	xzZT9BY3JvYmF0V2ViQ2FwVElEOAA=: 
	form1: 
	lsd: AVrjQMJ9
	href: http://www.nuvol.com/opinio/la-modernitat-de-fita/
	action: like
	nobootload: 
	iframe_referer: http://www.nuvol.com/opinio/la-modernitat-de-fita/
	r_ts: 1413962295
	ref: 
	xfbml: 
	button0: 
	lsd_(1): AVrjQMJ9
	href_(1): http://www.nuvol.com/opinio/la-modernitat-de-fita/
	action_(1): like
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://www.nuvol.com/opinio/la-modernitat-de-fita/
	r_ts_(1): 1413962295
	ref_(1): 
	xfbml_(1): 


	AwP0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQ0AA==: 
	button0: 

	Fsc2U/QWNyb2JhdFdlYkNhcFRJRDkA: 
	form1: 
	lsd: AVrjQMJ9
	href: http://www.nuvol.com/opinio/la-modernitat-de-fita/
	action: like
	nobootload: 
	iframe_referer: http://www.nuvol.com/opinio/la-modernitat-de-fita/
	r_ts: 1413962295
	ref: 
	xfbml: 
	button0: 
	lsd_(1): AVrjQMJ9
	href_(1): http://www.nuvol.com/opinio/la-modernitat-de-fita/
	action_(1): like
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://www.nuvol.com/opinio/la-modernitat-de-fita/
	r_ts_(1): 1413962295
	ref_(1): 
	xfbml_(1): 




